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de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. ” 
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RESUMO 
 

 

COMPORTAMENTO DE UM SISTEMA HÍBRIDO GNSS INCORPORADO A 

DISPOSITIVOS MÓVEIS NA OBTENÇÃO DE LEVANTAMENTOS 

PLANIMÉTRICOS COM FINS AGRÍCOLAS 

 

 

AUTOR: Tiago Gonçalves Lopes 

ORIENTADOR: Airton dos Santos Alonço 

 

 

Smartphones são essencialmente computadores pessoais equipados com vários sensores. Um 

de seus recursos mais populares, é a determinação da localização do usuário ou a navegação 

até um destino desejado, que trivialmente era utilizado somente em áreas urbanas. A medida 

em que sua expansão foi acelerada, também houve uma evolução na precisão de seus módulos 

GNSS. Atualmente, já é explorado o conceito da agricultura conectada, que permite ao 

produtor acompanhar o desempenho de suas máquinas remotamente, e com transmissão 

automática de dados via sinal de telefonia celular. No entanto, são pouco divulgadas pelos 

fabricantes, informações técnicas acerca de seus sistemas de localização. Logo, o objetivo do 

trabalho foi avaliar o comportamento de receptores de baixo custo equipados com tecnologia 

GNSS convencional e assistida por telefonia móvel (A-GNSS), em ambientes característicos 

de áreas agrícolas, que oferecem diferentes níveis de dificuldade para a obtenção de 

posicionamentos planimétricos. Para isso, foram conduzidas estimativas de índices de 

acurácia horizontal, através de posicionamentos estáticos, onde os tratamentos foram 

compostos pela combinação dos níveis de dois fatores, sendo estes: cobertura vegetal 

(Pastagem e Pinus) e cinco receptores GNSS (um de navegação e quatro smartphones), 

constituindo um total de 10 tratamentos, avaliados em quatro repetições, durante um período 

de 10 horas de coleta. Após a aquisição dos dados, o efeito dos tratamentos foi verificado pelo 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, onde foram detectadas diferenças com significância 

de 5% entre pelos menos dois dos tratamentos para os índices de acurácia. Posteriormente, foi 

realizado o procedimento complementar de Comparações Múltiplas de Kruskal-Wallis, para 

identificar quais pares de tratamentos diferiram entre si, onde houveram diferenças 

significativas entre todas as combinações dos fatores cobertura vegetal e receptor. A presença 

de cobertura vegetal de Pinus (C2), independente do receptor utilizado, proporcionou os 

maiores erros posicionais, reduzindo o número de satélites visíveis no horizonte, e 

ocasionando perda na qualidade da distribuição geométrica dos satélites, sendo o melhor 

índice de acurácia nesta condição, obtido pelo receptor R2, indicando uma possível melhoria 

de desempenho oferecida pela operadora de telefonia móvel através do sistema A-GNSS. O 

uso do sistema de rastreamento de sinais de apenas uma constelação de satélite (GPS), 

disponível apenas no receptor R3, apresentou os piores índices de acurácia em comparação 

com sistemas multi-constelação (GPS+Glonass). Para o ambiente com cobertura vegetal de 

Pastagem (C1) o melhor índice de acurácia foi obtido pelo receptor de navegação R1, que 

também demonstrou maior estabilidade e precisão experimental dos dados ao longo do 

período de coleta. Neste caso, os smartphones apresentaram-se instáveis, com alta 

variabilidade amostral. Por fim, constatou-se que o smartphone R2 pode competir com 

sucesso com o receptor de navegação R1, e ambos podem ser utilizados em atividades de 

agricultura e silvicultura que demandem acurácia horizontal entre 3 e 10 metros. 

 

Palavras-chave: A-GNSS. Agricultura. Smartphones. Planimetria. 



ABSTRACT 

 

 

BEHAVIOR OF A GNSS HYBRID SYSTEM INCORPORATED TO MOBILE 

DEVICES IN OBTAINING PLANIMETRIC SURVEYS FOR AGRICULTURAL 

PURPOSES 
 

 

AUTHOR: Tiago Gonçalves Lopes 

ADVISOR: Airton dos Santos Alonço 

 

 

Smartphones are essentially personal computers equipped with multiple sensors. One of its 

most popular features is determining the user's location or navigating to a desired destination, 

which was trivially used only in urban areas. As its expansion was accelerated, there was also 

an evolution in the accuracy of its GNSS modules. The concept of connected agriculture is 

now being explored, allowing the farmer to monitor the performance of his machines 

remotely, and with automatic data transmission via cellular signal. However, little is known 

by the manufacturers, technical information about their location systems. Therefore, the 

objective of this work was to evaluate the behavior of low-cost receivers equipped with 

conventional GNSS technology and assisted by mobile telephony (A-GNSS), in environments 

characteristic of agricultural areas, which offer different levels of difficulty to obtain 

planimetric. In order to do so, we estimated the horizontal accuracy indexes by means of static 

positioning, where the treatments were composed by the combination of two factors: 

vegetation cover (Pasture and Pinus) and five GNSS receivers (one navigation and four 

smartphones), constituting a total of 10 treatments, evaluated in four replications, during a 

period of 10 hours of collection. After the data acquisition, the effect of the treatments was 

verified by Kruskal-Wallis non-parametric test, where 5% significance differences were 

detected among at least two of the treatments for the accuracy indexes. The Kruskal-Wallis 

Multiple Comparisons supplementation procedure was then performed to identify which pairs 

of treatments differed from each other, where there were significant differences between all 

combinations of vegetation cover and receiver factors. The presence of Pinus (C2) vegetation 

cover, independent of the receiver used, provided the greatest positional errors, reducing the 

number of visible satellites in the horizon, and causing loss in the quality of the geometric 

distribution of the satellites, being the best index of accuracy in this condition, obtained by 

receiver R2, indicating a possible performance improvement offered by the mobile telephone 

operator through the A-GNSS system. The use of a single satellite constellation (GPS) signal 

tracking system, available only at the R3 receiver, presented the worst accuracy indices 

compared to multi-constellation systems (GPS + Glonass). For the environment with pasture 

cover (C1) the best index of accuracy was obtained by the R1 navigation receiver, which also 

demonstrated greater stability and experimental precision of the data throughout the collection 

period. In this case, the smartphones presented unstable, with high sample variability. Finally, 

it was found that the R2 smartphone can successfully compete with the R1 navigation 

receiver, and both can be used in agriculture and forestry activities that require horizontal 

accuracy between 3 and 10 meters. 

 

Keywords: A-GNSS. Agriculture. Smartphones. Planimetry. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O atual cenário do agronegócio brasileiro confronta-se a cada safra com sucessivos 

aumentos nos custos do sistema produtivo e na constante preocupação com redução de 

impactos ambientais. Logo, a busca por soluções que auxiliem no desenvolvimento da 

produção sem impactar negativamente o ambiente tornou-se constante e indispensável, 

demandando além de reciclagem em todas as etapas de gerenciamento do sistema agrícola, 

também a busca por novas ferramentas que facilitem este processo. 

Para atender a esta demanda de mercado, busca-se hoje auxílio nas técnicas de 

“agricultura de precisão”. Na literatura, este termo tem inúmeras formas de abordagem e 

definições, no entanto, objetiva sempre a mesma ideia – um sistema de gerenciamento 

agrícola baseado no fato das lavouras não serem uniformes no espaço e no tempo, podendo 

este ser praticado nos mais distintos níveis de complexidade (MOLIN et al., 2015). 

Porém, sabe-se que para o pequeno agricultor brasileiro a inserção em práticas de 

agricultura de precisão ainda é limitante. Este cenário ocorre comumente em decorrência do 

baixo nível tecnológico e falta de disponibilidade de recursos para investir em novas 

tecnologias (TAMBOSI et al., 2009). Há, ainda, relatos de que a grande dificuldade está na 

falta de planejamento e costume de armazenar dados (SCHRAMMEL, 2011), ou até mesmo 

devido a características culturais (NAIME, 2011). No entanto, práticas de agricultura de 

precisão não devem estar somente relacionadas a grandes propriedades e a equipamentos de 

elevado custo e manejo complexo. Torna-se necessário também adaptar ferramentas às 

diferentes realidades e níveis de tecnificação dos produtores, bem como, promover maior 

difusão de conhecimento e capacitação acerca destas. 

Em pequenas propriedades rurais são comuns situações onde é possível realizar 

práticas de agricultura de precisão que não exigem alta acurácia, como mapeamentos para 

aplicação de fertilizantes, monitoramento de produtividade, amostragem de solo ou até 

mesmo estimativas de extensões de área para fins gerenciais, sendo em todos estes casos 

indicado o uso de dispositivos de baixo custo que ofereçam acurácia entre 1 e 3 metros 

(MACHADO, 2011; MOLIN et al., 2015). Todavia, esta abordagem não se limita apenas a 

coleta de geodados (latitude e longitude). Dispositivos móveis, como smartphones e tablets, 

oferecem novas oportunidades para a geração de dados in-situ através de seus múltiplos 

sensores, pois permitem seu uso não somente no modo automático, mas também 
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enriquecendo as informações localizadas da propriedade, através de fotos ou anotações, 

possibilitando até mesmo enviá-las instantaneamente a outros dispositivos ou servidores 

(MARX et al., 2016). 

Logo, a seleção do dispositivo adequado para o uso na coleta de dados geoespaciais se 

torna uma questão fundamental, exigindo a compreensão de quais requisitos são necessários 

para atender às atribuições desejadas. Em outras palavras, deve-se questionar: o que temos, o 

que precisamos e quais dispositivos estão disponíveis, atendendo a uma lista de parâmetros 

que devem ser considerados para a escolha do mesmo. Em geral, nenhum parâmetro único, 

por si só, é desejado. Almeja-se, habitualmente, que o dispositivo atenda a uma combinação 

de vários parâmetros para esta seleção, como: acurácia, confiabilidade, integridade, eficiência 

de tempo, acessibilidade, facilidade de implementação, repetibilidade, atualização, 

compartilhamento de dados, entre outros (RAHMATIZADEH et al., 2018). 

Neste sentido, não fosse a carência de informações confiáveis na literatura, quanto a 

parâmetros como acurácia e confiabilidade de smartphones para a obtenção de levantamentos 

planimétricos, estes adaptar-se-iam bem a muitos dos parâmetros levados em consideração 

para a escolha do dispositivo e constituiriam uma nova alternativa aos receptores GNSS de 

navegação, popularmente adotados para estas tarefas em pequenas propriedades. 

A grande maioria dos smartphones comercializados atualmente vem de fábrica 

equipados com sistema A-GNSS (GNSS Assistido), criado para localizar os satélites com 

mais rapidez através de conexões de internet. Esse sistema permite que as informações de 

localização não sejam adquiridas somente pelos satélites, mas sim, de maneira híbrida, 

contando com a assistência de estruturas terrestres de comunicação das operadoras da rede de 

telefonia (OXLEY, 2017). 

Em teoria, estas características conferem aos dispositivos A-GNSS maior 

disponibilidade em relação aos convencionais, pois permitiriam a obtenção de 

posicionamentos planimétricos em locais suscetíveis a baixo sinal, como condições 

atmosféricas adversas ou presença de cobertura vegetal, estendendo sua aplicação a outros 

tipos de uso. Motivando a proposta de estudo do presente trabalho, através da formulação das 

seguintes hipóteses e objetivos geral e específicos: 
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1.1. HIPÓTESES 

 

I. Se obstruções físicas podem impedir ou degradar a transmissão de sinais de satélite 

recebidos pelos receptores, então os índices de acurácia horizontal serão 

negativamente influenciados nos tratamentos compostos com presença de dossel. 

II. Se os tratamentos compostos por presença de dossel afetam os índices de acurácia 

horizontal conforme a hipótese I, então a assistência de telefonia oferecida aos 

smartphones com sistema A-GNSS proporcionará melhores resultados em relação ao 

receptor de navegação dedicado, quando houver presença de dossel. 

III. Se o número de satélites visíveis no espaço é variável ao longo de um período de 

coletas, então haverá correlação positivamente significativa entre os índices de 

acurácia horizontal e o aumento do número de satélites visíveis ao longo do período de 

10 horas de coleta. 

IV. Se obstruções físicas podem impedir ou degradar a transmissão de sinais de satélite 

recebidos pelos receptores, então os índices de acurácia horizontal serão 

negativamente influenciados nos tratamentos compostos com presença de dossel. 

V. Se os tratamentos compostos por presença de dossel afetam os índices de acurácia 

horizontal conforme a hipótese I, então a assistência de telefonia oferecida aos 

smartphones com sistema A-GNSS, proporcionará melhores resultados em relação ao 

receptor de navegação dedicado, quando houver presença de dossel. 

VI. Se o número de satélites visíveis no espaço é variável ao longo de um período de 

coletas, então haverá correlação positivamente significativa entre os índices de 

acurácia horizontal e o aumento do número de satélites visíveis ao longo do período de 

10 horas de coleta. 

VII. Se os receptores distinguem em tecnologias de rastreamento de sinais de satélite, então 

os índices de acurácia horizontal para os receptores que utilizam simultaneamente as 

constelações GPS e Glonass, serão positivamente influenciados em relação ao receptor 

que usa somente a constelação GPS, sendo este negativamente influenciado pelo 

menor número de satélites visíveis com o uso de apenas uma constelação. 
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1.2. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar receptores de baixo custo equipados com tecnologia GNSS convencional e 

assistida por telefonia móvel (A-GNSS), em ambientes característicos de pastagem e floresta, 

que oferecem diferentes níveis de dificuldade para a obtenção de posicionamentos 

planimétricos. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Estimar índices de acurácia horizontal e avaliar a influência da presença de dossel de 

Pinus elliottii Engelm no desempenho de receptores A-GNSS, em relação a um 

dispositivo de navegação convencional dedicado à atividade. 

✓ Verificar o desempenho de receptores A-GNSS quanto as suas particularidades e 

tecnologias de rastreamento de sinal (constelação GPS ou GPS + Glonass). 

✓ Analisar a ocorrência de possíveis padrões de erro em certos períodos do dia. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. SMARTPHONES E A AGRICULTURA  

 

Atualmente, estima-se que hajam 220 milhões de smartphones em uso no Brasil, mais 

de um celular inteligente por habitante (FGV-EAESP, 2018). No universo do agronegócio 

brasileiro, estes números também tomam grandes proporções, onde 96% dos produtores rurais 

já utilizam telefones celulares. Dentre estes, o uso de smartphones é representado por 71% 

entre donos de microempresas rurais, e chega a 85% entre proprietários de empresas de 

pequeno porte no campo (SEBRAE, 2017). 

A tendência é de que o número de smartphones cresça ainda mais, em decorrência da 

grande disputa de mercado travada entre as grandes marcas, pois os frequentes cortes nos 

preços, levam a uma menor diferença de custo entre celulares inteligentes (smartphones) e 

celulares mais simples (feature phones), estimulando o consumo do smartphone (IDC, 2018). 

Em 2013, apenas 13% dos produtores rurais possuíam um smartphone (ABMRA, 2017), 

evidenciando uma relevante mudança de cenário nos últimos anos, onde o pequeno produtor 

rural está se modernizando e procurando por novas tecnologias digitais para auxiliar na gestão 

do seu negócio. 

Segundo Mandel & Long (2017), o uso de dados pelos celulares está aumentando 

globalmente em 50% ao ano, mostrando a impressionante revolução do smartphone nos dias 

de hoje onde, além da tecnologia compactada de hardware, também inaugurou uma era para o 

desenvolvimento de software por todo o mundo. Neste cenário, os aplicativos além de 

funcionais ao usuário, se tornaram uma maneira essencial para que as empresas interajam com 

seus clientes, levando ao surgimento de uma “Economia de Aplicativos”, que gerava até 

janeiro de 2017 cerca de 312 mil empregos no Brasil, mesmo em um cenário de crise 

econômica. 

A agricultura se beneficia intensamente da mobilidade dos smartphones, 

principalmente quando se trata de características intrínsecas, como sua localização, onde 

mesmo com o isolamento comum das propriedades rurais, é oportunizado o acesso e a troca 

de informações em campo. Há também a tomada de decisão com agilidade a partir de bancos 

de dados atualizados, disponíveis ao produtor tanto em páginas web, como em aplicativos 

móveis, que podem facilmente ser instalados ao dispositivo, enriquecidos com os mais 

diversos tipos de conhecimento, permitindo, entre outros, monitorar a previsão do tempo, 
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identificar pragas e doenças, orientar tratamentos, regular máquinas e implementos, fazer a 

gestão rural, logística e muitas outras funcionalidades, que comumente também fazem o uso 

de geolocalização. 

Na agricultura é notória a percepção que as principais empresas do agronegócio 

tiveram sobre este tema, sendo cada dia mais comum o marketing de seus produtos vinculado 

à dispositivos móveis, como smartphones, notebooks ou tablets. Neste ambiente é explorado 

principalmente o conceito da agricultura conectada, que permite ao produtor acompanhar o 

desempenho de suas máquinas na lavoura remotamente, com transmissão automática de dados 

via sinal de telefonia celular. Segundo Massruhá & Leite (2018) espera-se neste cenário, onde 

a mobilidade e o aumento da oferta de aplicativos para dispositivos móveis é um mercado 

crescente, que os agricultores familiares também possam usufruir dos benefícios desta oferta 

de tecnologia e conhecimento em suas propriedades. 

No contexto atual, também estão disponíveis inúmeros aplicativos gratuitos, 

desenvolvidos para auxiliar produtores rurais em suas atividades. Muitos destes são 

idealizados por órgãos oficiais, exclusivamente direcionados ao desenvolvimento do 

agronegócio, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, que 

prioriza ações de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia a todos 

os seus segmentos, e preocupa-se até mesmo com a concepção de aplicações em linguagem 

adaptada aos principais interessados, facilitando assim, a assimilação e apropriação sobre a 

tecnologia desenvolvida (MASSRUHÁ & LEITE, 2016). 

Costopoulou et al. (2016), ao estudarem a disponibilidade de aplicativos móveis 

disponíveis para o uso na agricultura, constataram que em escala global, o número de 

aplicativos dedicados à agricultura é muito pequeno em relação ao significado que a atividade 

exerce mundialmente, destacando que em outras áreas, de menor expressão, o 

desenvolvimento de aplicações é largamente maior. Sendo que os 1140 aplicativos para 

agricultura identificados, se enquadraram em dez categorias: dados comerciais e financeiros, 

produção animal, gestão agrícola, pragas e doenças, tecnologia e inovação, máquinas 

agrícolas, atividades relacionadas a pulverização, previsão do tempo, treinamento e notícias 

agrícolas. 

Atualmente vários aplicativos também vêm sendo desenvolvidos para executar tarefas 

comumente realizadas por Sistemas de Informação Geográfica – SIG, utilizados para 

visualizar, organizar, armazenar e processar dados de Agricultura de Precisão – AP, 

compostos por informações e coordenadas geográficas que permitem identificar o local onde 
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o dado foi coletado, através de receptores GNSS integrados que equipam a maioria dos 

smartphones (TREVISAN & MOLIN, 2014). 

No início, smartphones não eram equipados com sistema GNSS devido ao seu alto 

custo de implantação. Logo, não era comum o desenvolvimento de aplicativos para este fim. 

Hoje os chips GNSS já são integrados à sua grande maioria, sendo que uma parcela 

representativa destes, conta com a opção de assistência da rede de telefonia (RODRIGUES, 

2009). Com isso, até mesmo os principais desenvolvedores de receptores GNSS dedicados, 

estão se inserindo na criação de aplicativos de navegação para smartphones (QUARESMA, 

2011). 

 

2.2. SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO GLOBAL POR SATÉLITES - GNSS 

 

O GNSS (Global Navigation Satellite Systems) envolve os sistemas de posicionamento 

atuais, representando uma evolução do sistema americano Global Positioning System (GPS). 

Atualmente além do sistema GPS, fazem parte dos sistemas GNSS o sistema russo 

Global’naya Navigatsionnay Sputnikovaya (Glonass), o sistema europeu Galileo, e o sistema 

chinês BeiDou Navigation Satellite System (Beidou), sendo a principal finalidade desta 

integração, garantir melhoria na geometria da constelação de satélites (MOLIN et al., 2015; 

KLEIN & GUZATTO, 2018). O GNSS permite determinar com precisão dados de posição, 

velocidade e tempo de um objeto, em escala global e contínua (CUNHA, 2016). Sendo, 

atualmente, os únicos sistemas operantes em nível global, o GPS, com 31 satélites em órbita, 

e o Glonass, com 24 satélites em órbita (ANDRADE & ALVES, 2016). 

Este sistema desperta interesse da comunidade em geral, tendo em vista sua ampla 

gama de aplicações, sendo utilizado em atividades que vão desde navegação, geodésia e 

meteorologia, até práticas de agricultura de precisão (ALVES et al., 2013). 

Em geral os sistemas que compõe o GNSS são estruturalmente divididos em três 

segmentos, que serão particularmente apresentados nas próximas seções pelo sistema GPS, 

por sua similaridade e maturidade em relação aos demais. 

 

2.2.1. Sistema de Posicionamento Global - GPS 

 

Embora nos dias de hoje venha sendo amplamente introduzido nos mais variados 

segmentos da comunidade civil (navegação, topografia, agricultura, SIG e outras), a iniciativa 
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de criação do sistema GPS foi de cunho militar, desenvolvida pelo Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos da América (DoD) com o intuito de ser o principal sistema de navegação 

das forças armadas americanas na década de 60. Porém, restrito somente a seu próprio uso, 

passando a ter utilidade civil apenas na década de 80, mas ainda com um erro proposital de 

em média 100 m horizontal e 156 m vertical em 95% do tempo, que limitava os níveis de 

acuracidade, sendo abolido somente em 2 de maio de 2000 (MONICO, 2000; KAPLAN & 

HEGARTY, 2006; MIRANDA, 2010). 

Hoje, o sistema GPS consiste de 31 satélites que orbitam em torno do planeta Terra, 

em trajetórias muito precisas e transmitem informações de posicionamento, que permitem 

calcular posições desconhecidas na terra, mar e ar a partir de posições conhecidas dos satélites 

no espaço (SETTI JÚNIOR et al., 2016). 

 

2.2.1.1. Composição do sistema GPS 

 

Buscando uma melhor administração do sistema GPS, o mesmo foi infraestruturado 

em três segmentos principais (DACHEV, 2015), identificados como: segmento espacial, 

segmento de controle e segmento de usuários (Figura 1). 

 

Figura 1 – Segmentos que compõe o sistema GPS. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Silva (2002, p.16). 
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2.2.1.1.1. Segmento espacial 

 

Conforme Setti Júnior & Alves (2017), a estrutura final do segmento espacial 

compreende uma constelação de 31 satélites (24 operacionais, três reservas e os demais em 

manutenção e testes). Destes, 24 são mantidos operacionais 95% do tempo, distribuídos em 

seis planos orbitais igualmente espaçados, com quatro satélites operacionais em cada plano, 

inclinados a 55º em relação ao plano do Equador a uma altura de aproximadamente 20200 

km, circulando o planeta Terra duas vezes por dia, assegurando que em qualquer ponto da 

superfície terrestre, ou próximo a ela, haja disponibilidade mínima de quatro satélites acima 

do horizonte ao longo das 24 horas do dia (Figura 2). 

 

Figura 2 – Distribuição do segmento espacial GPS. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Mônico (2000, p.24). 

 

2.2.1.1.2. Segmento de controle 

 

Segundo Silva (2002), o segmento de controle pode ser considerado como o alicerce 

do sistema GPS. Este seguimento consiste de uma rede global de infraestruturas terrestres, 

que tem como funções: realizar o monitoramento contínuo dos satélites, calcular suas 

posições, transmitir os dados e executar a supervisão necessária, de modo a garantir o controle 

de todos os satélites do sistema (SEBEM, 2010). Essas estruturas são compostas por: 
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I. Estação principal – responsável por receber e enviar informações para calcular e 

corrigir o posicionamento dos satélites; 

II. Antenas de controle – responsáveis por transmitir e captar os dados de qualquer 

satélite; 

III. Estações de monitoramento – responsáveis por rastrear todos os satélites visíveis, 

recolhendo dados atmosféricos, medições e sinais de navegação, transmitindo os dados 

para a estação de controle principal. 

 

2.2.1.1.3. Segmento de usuários 

 

O segmento de usuários é caracterizado pelos receptores GNSS (MOLIN et al., 2015), 

compreendendo as suas várias modalidades e todos os sistemas que permitem receber e 

converter o sinal em posição, velocidade e tempo, como: tipos de antenas, softwares e 

sistemas de comunicação, como o de rádio e o de telefonia (SILVA, 2002). 

Na Figura 3 é apresentado o esquema básico de comunicação entre os três segmentos 

GNSS quando um receptor demanda sua localização. 

 

Figura 3 – Esquema de comunicação entre os segmentos GNSS. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Montillet (2008). 
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2.2.1.2. Funcionamento do sistema GPS 

 

O princípio básico para obter nossa posição sobre a superfície terrestre a partir de 

observações GPS, se dá através do simultâneo cálculo das distâncias entre um receptor e um 

mínimo de quatro satélites artificiais, partindo de coordenadas conhecidas dos quatro satélites 

(LOCH, 2007). Essas distâncias são chamadas de “distâncias espaciais” e são determinadas 

através do tempo necessário para que os sinais enviados do satélite, viajando na velocidade da 

luz1, atinjam nossa posição. Logo, esse tempo é multiplicado pela velocidade da luz e se 

obtém a distância, denominada pseudodistância (Equação 1), pelo fato de existirem erros 

inerentes a diferenças de tempo. Por esta razão, medem-se as distâncias de quatro ou mais 

satélites, permitindo assim eliminar o erro, se este for ocasionado por esta natureza 

(MCCORMAC, 2010). 

  

𝑃𝐷 = 𝑐 . 𝛥𝑡 +  𝜀𝑃𝐷                                                        (1) 

 

Em que: 

𝑐 = velocidade da luz no vácuo [m s-1]; 

𝛥𝑡 = variação do tempo de transmissão [s]; 

𝜀𝑃𝐷 = erro de pseudodistância [m]; 

𝑃𝐷 = pseudodistância entre o satélite e o receptor [m]. 

 

 Em receptores de navegação e smartphones, a pseudodistância é obtida por meio do 

código C/A, modulado sobre a onda portadora L1 (MOLIN et al., 2015). Ou seja, os GNSS 

são sistemas de rádio navegação e utilizam ondas de rádio para a comunicação. Logo, cada 

satélite transmite continuamente seus sinais em duas ondas portadoras (ondas 

eletromagnéticas), sendo a primeira denominada L1, com comprimento de onda igual a 0,19 

m (frequência de 1,57542 GHz), e a segunda L2, com comprimento de onda igual a 0,24 m 

(frequência igual a 1,17645 GHz). Na banda L1, modula-se o código Coarse Aquisition, 

também chamado de código C/A, estes sinais modulados são códigos binários2 que se repetem 

em um intervalo regular de tempo. Deste modo, o satélite envia o sinal de rádio contendo sua 

                                            

1 A velocidade da luz no vácuo corresponde a 299.792.458 metros por segundo (MASON, 2018). 
2 Série ordenada de dígitos 0 e 1. 
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posição e uma medida de tempo, esse sinal é sintonizado no receptor através de um canal, e o 

receptor então compara o horário que um determinado “trecho” do código foi emitido do 

satélite, com o horário que o mesmo “trecho” chega na antena do receptor (Figura 4), fazendo 

assim a mensuração do intervalo de tempo t, que é utilizado para calcular a distância do 

receptor até cada um dos satélites. 

 

Figura 4 – Mensuração do tempo através da defasagem do código transmitido. 

 

 
 
Fonte: Molin et al. (2015). 

 

2.2.1.3. Métodos de posicionamento 

 

Posicionar geograficamente, consiste basicamente em posicionar um objeto sobre a 

superfície terrestre, determinando as suas respectivas coordenadas sobre um sistema de 

referência, também denominado de datum (MOLIN et al., 2015). Em sistemas GNSS, este 

pode ser realizado por diferentes métodos e procedimentos, que fornecem níveis de precisão 

que oscilam entre dezenas de metros até poucos milímetros, basicamente classificados em 

posicionamento absoluto e posicionamento relativo (INCRA, 2013). 

O posicionamento absoluto, também conhecido como posicionamento por ponto, 

requer a utilização de apenas um receptor, podendo gerar pontos na forma estática ou 

cinemática, sendo desenvolvido para ser executado em tempo real (IBGE, 2008). Para o 

posicionamento relativo, as coordenadas devem ser determinadas em relação a um referencial 

materializado por uma ou mais bases de coordenadas conhecidas. A recepção de sinais dos 

satélites acontece de forma simultânea em pelo menos dois receptores. Onde podem se usar as 

observáveis fase da onda portadora, pseudodistância ou as duas em conjunto. Quanto a fase da 
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onda portadora, podem ser divididos em quatro grupos: estático, estático-rápido, 

semicinemático e cinemático (INCRA, 2013). 

Há ainda um sistema de posicionamento concebido para contornar degradações de 

sinal no posicionamento absoluto, utilizando pelo menos dois receptores, um como base, 

gerando correções diferenciais, e outro móvel, utilizado na navegação (MACHADO, 2008). A 

precisão concebida pelos tipos de posicionamento listados pode ser observada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Precisão das técnicas de posicionamento. 

 

Técnica Observação Precisão 

Absoluto 
Convencional Pseudodistância 15,3 m 

Correção diferencial Pseudodistância e fase 0,02 m 

Relativo 

Estático DD Pseudodistância e fase 0,01 a 1 ppm 

Estático-rápido DD Pseudodistância e fase 1 a 10 ppm 

Semicinemático DD Pseudodistância e fase 1 a 10 ppm 

Cinemático DD Pseudodistância e fase 1 a 10 ppm 

 RTK DD Pseudodistância e fase 1 a 10 ppm 

 
Fonte: IBGE (2008, p.11). 

 

2.2.1.4. Sistemas de coordenadas 

 

Segundo Carvalho (2008), os sistemas de coordenadas foram propostos para que fosse 

possível determinar a localização precisa de pontos na superfície terrestre. Deste modo, 

podem-se utilizar vários métodos, sendo os mais usuais o sistema de coordenadas geográficas 

e o sistema de coordenadas planas UTM (Universal Transverso de Mercator). 

Nos sistemas GNSS, as posições são determinadas em coordenadas cartesianas 

retangulares (x, y, z) tendo como origem o centro de massa do planeta Terra (0, 0, 0), 

posteriormente, converte-as em coordenadas elipsóidicas, expressas por latitude, longitude e 

altura elipsoidal (SEBEM, 2010). Contudo, Loch (2007) diz que todos os levantamentos 

devem estar relacionados a um único sistema de referência, onde deve-se transformar 

coordenadas elipsóidicas em coordenadas plano-retangulares (métricas), através da aplicação 

do sistema de projeção UTM. De maneira geral, o sistema UTM é mais fácil de ser utilizado 

que o sistema de coordenadas geográficas, pois projeta seções do globo sobre um plano 

(Figura 5), em lugar de projetar uma grade imaginária de linhas que se cruzam sobre o globo 

terrestre (CARVALHO, 2008). 
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Figura 5 – Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM). 

 

 
 
Fonte: Wessel & Smith (2008). 

 

2.3. A-GNSS 

 

O Assisted GNSS (A-GNSS), ou GNSS assistido, pode ser definido como uma versão 

melhorada do sistema GNSS, que utiliza a rede de telefonia celular para baixar informações 

de almanaque (dados orbitais) e efemérides (posição instantânea) de satélites, utilizando uma 

rede de internet móvel, como 2G, 3G ou 4G (OXLEY, 2017). 

Em um receptor GNSS L1 C/A comum, que não se conecta com a rede de telefonia 

celular, o estabelecimento da posição dos satélites visíveis é realizado através de loopings 

(sequências) de rastreamento, usados para decodificar as mensagens de navegação recebidas 

no receptor. O download dessas informações (almanaque e efemérides) é realizado 

diretamente pelos sinais recebidos dos satélites visíveis, podendo levar dezenas de segundos, 

minutos ou até mesmo nem serem baixados, quando em condições locais desfavoráveis 

(COURONNEAU, 2013). 

Um receptor compatível com sistema A-GNSS, pode receber os dados dos satélites a 

partir de fontes externas, o que reduz consideravelmente o tempo de fixação da posição, 

especialmente em ambientes com presença de obstruções físicas aos sinais GNSS, onde o 
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tempo de download do almanaque e efemérides tende a ser longo (STMICROELETRONICS, 

2018). Logo, os loopings de rastreamento podem estar ausentes em receptores A-GNSS, 

permitindo simplificar o leiaute do receptor, reduzir o tamanho físico do chip ou até mesmo 

integrá-lo a outros chips. Além disso, permite a operação do receptor em situações de sinal 

mais fraco, uma vez que a capacidade de sinal necessária para decodificar as mensagens de 

navegação geralmente é maior do que a capacidade necessária para apenas equacionar as 

informações processadas e estimar a pseudodistância entre o receptor e os satélites 

(COURONNEAU, 2013). 

O conceito de funcionamento do sistema também é descrito por Djuknic & Ricthon 

(2001), segundo estes, a operadora de telefonia móvel possui servidores A-GNSS equipados 

com receptores GNSS de referência, que baixam previamente as informações orbitais dos 

satélites e as armazenam em bancos de dados. Assim, quando um smartphone equipado com 

A-GNSS solicita a sua localização, ele se conecta ao servidor, através de uma conexão de 

dados e adquire essas informações, reduzindo a quantidade de processamento do terminal, 

pois os dados já foram calculados e computados pelo servidor A-GNSS, e com isso o tempo 

para iniciar as funções de cálculo de localização é reduzido para segundos (Figura 6). 

 

Figura 6 – Conceitos do GNSS assistido (A-GNSS). 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Lopes et al. (2014, p.18). 
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Alguns receptores A-GNSS diferem em como o posicionamento é calculado, existindo 

deste modo duas categorias de assistência: 

1 – Mobile Station Based (MSB), onde as informações de almanaque e efemérides dos 

satélites são apenas enviadas ao receptor e este as usa para acelerar o tempo de fixação da 

posição dos satélites e calcular sua localização; 

2 – Mobile Station Assisted (MSA), onde a informação é enviada do receptor para um 

servidor externo e o servidor que faz o cálculo da localização do receptor. 

Em locais onde não há cobertura telefônica e disponibilidade do A-GNSS, o receptor 

atuará em modo GNSS normal, sem a assistência da rede de telefonia, e o tempo de 

inicialização do posicionamento pode exceder 30 segundos, pois as informações a respeito das 

posições dos satélites serão obtidas diretamente de seus sinais modulados no código C/A 

(KLEIN & GUZATTO, 2018). O A-GNSS descreve, assim, um sistema onde fontes externas 

(servidor A-GNSS) tem a capacidade de acessar a informação proveniente de uma rede de 

referência (rede de telefonia) que dispõe de poder computacional superior ao do receptor 

móvel, podendo operar de forma mais rápida e eficiente que um receptor GNSS não assistido 

(VAZ, 2009). 

 

2.4. SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL 

 

A rede de telefonia móvel funciona via sistema simultâneo de transmissão e recepção 

de rádio. O ponto chave na distribuição e acesso dos serviços da rede móvel está na 

localização e instalação das estações rádio-base (ERB), devendo estas serem instaladas de 

modo a cobrir o número máximo possível de regiões assistidas com sinal. Esta distribuição 

depende do número de possíveis assinantes, que determinarão a viabilidade do ponto de 

acesso. Sobre a torre da estação rádio-base há uma antena instalada com certo raio de alcance, 

formando uma região circular, denominada célula. Para que haja boa cobertura em uma 

região, deve-se fazer sobreposição de células. Neste sentido, quando um telefone celular se 

afasta demais de uma determinada estação rádio-base e o sinal cai abaixo do valor mínimo 

permitido, inicia-se a procura por uma outra estação rádio-base nas proximidades, com sinal 

mais intenso, esse processo de redirecionamento denomina-se handoff (SILVA, 2006). 

Segundo Cordeiro (2009), o tamanho máximo de uma célula é de 35 km de raio, 

obedecendo a uma proporção, onde quanto maior o número de usuários, menor será o raio de 

alcance, de modo a manter a qualidade de sinal para o funcionamento do sistema. Este cenário 
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pode ser visualizado na Figura 7, onde é apresentada de forma espacial uma relação das 127 

estações rádio-base cadastradas na Anatel para o município de Santa Maria, RS. Nota-se a 

concentração das estações rádio-base sobre o perímetro urbano da cidade, onde há maior 

demanda em sinal celular e tráfego de dados móveis pelos usuários. 

 

Figura 7 – Mapa de estações rádio-base cadastradas em Santa Maria, RS. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Telebrasil (2018). 

 

2.5. ACURÁCIA E PRECISÃO 

 

Qualquer medida está sujeita aos mais variados tipos de erros, seja de natureza 

grosseira, sistemática ou aleatória. Como consequência, o valor verdadeiro de medida nunca é 

conhecido, no entanto sua qualidade pode ser melhor que a de outra. Neste sentido, na prática 

pode-se dispor de uma medida com qualidade superior a outra, e tomá-la como verdadeira, ou 

por referência (MONICO et al., 2009). 

Segundo Machado (2008), a precisão está relacionada com a variação do valor medido 

repetidamente sob mesmas condições experimentais em torno do valor médio observado, e é 

usualmente quantificada como o desvio padrão de uma série de medidas, estando associada a 

erros aleatórios. Enquanto acurácia se relaciona com a exatidão da medida (ou da média de 

um conjunto de medidas), o quão próximo está o valor medido do valor verdadeiro, e é 

geralmente expressa como um desvio ou um desvio percentual de um valor conhecido, 

estando seus erros associados a fontes sistemáticas. Sebem (2010) complementa, indicando 

que a precisão se relaciona ao grau de perfeição dos instrumentos e métodos utilizados para 

obter os resultados, enquanto a acurácia expressa a qualidade do resultado. Esses conceitos 

são melhor compreendidos visualizando a Figura 8. 
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Figura 8 – Conceitos de acurácia (exatidão) e precisão. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Miranda (2010, p.185). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. LOCAL 

 

O experimento foi conduzido no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, 

em área agrícola localizada entre os limites do Campus da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), cujas coordenadas geográficas aproximadas são: latitude 29°43’26” Sul e 

longitude 53°43’24” Oeste, com altitude variando entre 90 e 120 metros acima do nível do 

mar (Figura 9). 

 

Figura 9 – Localização da área de estudo. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2018. 

 

3.2. DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS 

 

Os tratamentos foram compostos pela combinação dos níveis de dois fatores, sendo 

estes: cobertura vegetal (com dois níveis) e receptor GNSS (com cinco níveis), constituindo 

um total de 10 tratamentos, avaliados em quatro repetições. 

Logo, para uma melhor compreensão ao longo do estudo, os níveis de cada fator foram 

descritos e codificados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Descrição dos níveis dos fatores em estudo e suas codificações. 

 

Fatores Nível Descrição Código 

Cobertura vegetal 
1 Pastagem C1 

2 Pinus C2 

Receptor GNSS 

1 Receptor 1 R1 

2 Receptor 2 R2 

3 Receptor 3 R3 

4 Receptor 4 R4 

5 Receptor 5 R5 

 
Fonte: Autor. 

 

3.3. VARIÁVEIS RESPOSTA 

 

As variáveis resposta foram expressas através do cálculo de índices de acurácia 

horizontal (RMSE68% e RMSE95%), conforme estabelecem os padrões de acurácia para 

posicionamentos geoespaciais, propostos em norma pelo Comitê Federal de Dados 

Geográficos dos Estados Unidos (FGDC, 1998), e pelas variáveis de desempenho: diluição da 

precisão horizontal (HDOP) e número de satélites visíveis (Nsatélites), determinadas apenas 

para os receptores R3, R4 e R5, devido a limitações de acesso à estas pelos fabricantes dos 

receptores R1 e R2. 

 

3.3.1. Índices de acurácia horizontal 

 

Para quantificar a acurácia dos pontos levantados, foi utilizado como parâmetro o 

cálculo da raiz do erro médio quadrático (RMSE). Para isso, previamente foram calculadas as 

raízes do erro médio quadrático para as coordenadas Norte e Leste isoladamente, através das 

Equações 2 e 3. 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥 = √
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋𝑟)2𝑛

𝑖−1

𝑛
                                                            (2) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦 = √
∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑟)2𝑛

𝑖−1

𝑛
                                                             (3) 
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Em que: 

𝑋𝑖, 𝑌𝑖 = i-ésimas medições dos valores Norte e Leste das coordenadas [m]; 

 𝑋𝑟 , 𝑌𝑟 = Coordenadas Norte e Leste obtidas no georreferenciamento dos vértices [m];  

 𝑛 = número total de medições. 

 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥, 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦 = Raiz do erro médio quadrático das coordenadas Norte e Leste [m]. 

 

O RMSE horizontal indica o valor de acurácia para o qual 68% de todos os erros em 

uma distribuição circular não devem ultrapassar, sendo este calculado em função de 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥 e 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦, como mostra a Equação 4. 

 𝑅𝑀𝑆𝐸68 = √ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑥² +  𝑅𝑀𝑆𝐸𝑦²                                               (4) 

Em que: 

 𝑅𝑀𝑆𝐸68 = Acurácia horizontal a 68% de nível de confiança [m]. 

 

Para calcular a acurácia horizontal a 95% de nível de confiança, foi utilizada a 

Equação 5. 

 𝑅𝑀𝑆𝐸95 = 1,7308 𝑅𝑀𝑆𝐸68                                                   (5) 

Em que: 

 𝑅𝑀𝑆𝐸95 = Acurácia horizontal a 95% de nível de confiança [m]. 

 

3.3.2. Diluição da precisão horizontal 

 

A distribuição dos satélites visados pela antena dos receptores influencia na qualidade 

do posicionamento GNSS, onde uma boa geometria é definida por satélites igualmente 

distribuídos e bem espaçados acima do receptor, e uma má geometria é definida quando estes 

encontram-se próximos uns aos outros (Figura 10). Sendo a diluição horizontal da precisão 

(HDOP) a variável que interfere na exatidão da latitude e da longitude, e descreve a qualidade 

da geometria dos satélites durante um posicionamento planimétrico (MOLIN et al., 2015). A 
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determinação desta variável foi feita diretamente, a partir da leitura das sentenças NMEA 

recebidas e armazenadas pelos smartphones durante as coletas experimentais. 

 

Figura 10 – Qualidade da geometria dos satélites. 

 

  
Fonte: <gisgeography.com>. 

Nota: (A) Baixa diluição da precisão horizontal; (B) Alta diluição da precisão horizontal. 

 

3.3.3. Número de satélites visíveis 

 

O número de satélites visíveis (Nsatélites) no horizonte da antena dos receptores também 

pode interferir na qualidade do posicionamento. Visto que, melhores geometrias são 

automaticamente selecionadas pelos receptores GNSS, e um maior número de satélites pode 

aumentar a porção do céu que a antena do receptor é capaz de rastrear (MOLIN et al., 2015). 

Logo, a determinação desta variável torna-se importante, e também foi realizada diretamente 

das sentenças NMEA recebidas e armazenadas pelos smartphones durante as coletas 

experimentais. 
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3.4. MATERIAL 

 

3.4.1. Equipamentos utilizados para obtenção dos dados de referência 

 

3.4.1.1. Conjunto de posicionamento GNSS RTK 

 

O conjunto necessário para realizar o levantamento dos pontos em campo em modo 

RTK convencional, é apresentado na Figura 11, e compreende os seguintes equipamentos: par 

de receptores GNSS de dupla frequência – base (A) e rover (B), coletora de dados (C), antena 

externa (D), tripé de alumínio com travas tipo borboleta (E), base nivelante com prumo ótico 

(F), adaptador de base nivelante (G), bastão telescópico extensível (H) e trena de aço (I).  

 

Figura 11 – Conjunto de posicionamento GNSS RTK. 

 

  
Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 3 e 4 são apresentadas as especificações técnicas mais relevantes do 

receptor GNSS e coletora de dados utilizados para os levantamentos. 
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Tabela 3 – Especificações técnicas do receptor GNSS. 

 

Descrição Especificação 

Marca Topcon 

Modelo Hiper Lite+ 

Chip GNSS Topcon Paradigm™ 

Canais rastreados 40 

Sinal rastreado GPS/GLONASS L1/L2, C/A, código P 

Precisão RTK (1σ) 10 mm + 1,0 ppm (horizontal) 

 15 mm + 1,0 ppm (vertical) 

Autonomia da bateria 14 horas 

Antena Integrada (GPS/GLONASS) 

Rádio UHF 915 MHz interno (Até 2 km de alcance) 

Memória interna Até 128 MB 

Taxa de aquisição Até 20 Hz  

Dimensões 159x172x88 mm 

 
Fonte: Topcon, 2004. 

 

Tabela 4 – Especificações técnicas da coletora de dados. 

 

Descrição Especificação 

Marca Topcon 

Modelo FC-200 

Microprocessador XScale PXA 270 (520 MHz) 

Sistema operacional Microsoft® Windows CE 5.0 

Memória 256 MB (RAM) 

 512 MB (ROM) 

Display 230x320 pixel (touch screen) 

Autonomia da bateria 30 horas (2 baterias) 

Interface Portas USB, mini USB e serial DB-9 

Conectividade Bluetooth e Wi-Fi (5 e 10 metros de alcance) 

Dimensões 196x107x61 mm 

 
Fonte: Topcon, 2006. 
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3.4.1.2. Estação total eletrônica 

 

Para o emprego de topografia clássica, em complemento aos trabalhos conduzidos por 

posicionamento GNSS, foi utilizado equipamento eletrônico topográfico (Figura 12), 

compreendido pelo seguinte conjunto: estação total montada em base nivelante (A), tripé de 

alumínio com travas tipo borboleta (B), suporte com prisma (C), bastão telescópico extensível 

(D), trena de aço (E) e caderneta de campo. 

 

Figura 12 – Conjunto de levantamento para topografia clássica. 

 

  
Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 5 são apresentadas as especificações técnicas mais relevantes da estação 

total utilizada para os levantamentos. 
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Tabela 5 – Especificações técnicas da estação total eletrônica. 

 

Descrição Especificação 

Marca Topcon 

Modelo CTS 3007 

Alcance 250 metros (sem prisma) 

 3000 metros (com prisma) 

Precisão linear 5 mm + 2 ppm (sem prisma) 

 3 mm + 2 ppm (com prisma) 

Precisão angular 7” 

Autonomia da bateria 4,2 horas (medir ângulos e distâncias) 

 45 horas (somente ângulos) 

Memória 24000 pontos 

Interface Porta USB 

Dimensões 336x184x150 mm 

 
Fonte: Topcon, 2008. 

 

3.4.2. Receptores utilizados nas avaliações 

 

3.4.2.1. Smartphones 

 

Entre os dispositivos utilizados para compor os tratamentos, foram avaliados quatro 

smartphones equipados com sistema A-GNSS de posicionamento e navegação por satélites, 

sendo suas principais especificações mostradas detalhadamente na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Especificações técnicas dos smartphones. 

 

Descrição 
Receptor 

R2 R3 R4 R5 

Processador 
    

Núcleos 2 4 4 4 

Velocidade 1,3 GHz 1,3 GHz 1,2 GHz 2,4 GHz 

Chip GNSS     

Marca Qualcomm MediaTek Qualcomm Qualcomm 

Modelo WTR1605L MT6627N WTR4905 WTR1625L 

Sinal rastreado GPS/Glonass C/A GPS C/A GPS/Glonass C/A GPS/Glonass C/A 

Memória RAM 1 GB 1 GB 1 GB 2 GB 

Memória interna 5,0 GB 3,5 GB 5,0 GB 10,0 GB 

Autonomia em uso 10 horas 10 horas 10 horas 21 horas 

Ano de lançamento 2013 2015 2015 2014 

Operadora Vivo Vivo Vivo Vivo 

Pacote de internet 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 

 
Fonte: Autor. 

 

Detalhes visuais dos chips GNSS que integram o hardware de cada smartphone são 

apresentados na Figura 13. 

 

Figura 13 – Leiaute dos chips GNSS dos smartphones. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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3.4.2.2 Receptor de navegação 

 

A Figura 14 apresenta o chip GNSS do receptor de navegação (R1), que somado aos 

quatro smartphones, compõe os cinco níveis do fator “receptor GNSS”, avaliado no 

experimento. 

 

Figura 14 – Leiaute do chip GNSS do receptor R1. 

 

 
  
Fonte: Autor. 

 

 Na Tabela 7 são apresentadas as principais especificações técnicas do receptor R1. 

 

Tabela 7 – Especificações técnicas do receptor de navegação. 

 

Descrição Especificação 

Processador  

Marca STMicroeletronics 

Modelo ARM946 

Núcleos 1 

Velocidade 208 MHz 

Chip GNSS  

Marca STMicroeletronics 

Modelo STA8088EXG 

Sinal rastreado GPS/Glonass C/A 

Memória interna 1,7 GB 

Autonomia 25 horas (2 Pilhas AA) 

Ano de lançamento 2011 

 
Fonte: Autor. 
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3.4.3. Suporte de campo para coleta de dados 

 

Foram construídos e instalados suportes de campo em cada ambiente de estudo 

(Pastagem e Pinus). Esta estrutura foi desenvolvida para atender basicamente a quatro 

funções: 1 - Materializar cinco vértices de referência georreferenciados; 2 - Fixar cada 

receptor sobre seu respectivo vértice de referência; 3 - Permitir um ambiente de coleta 

homogêneo; 4 - Disponibilizar fonte de alimentação elétrica auxiliar. 

O leiaute do suporte foi concebido em PVC com o formato de cruz, onde o 

cruzamento de seus dois braços, angulados em 90 graus, possibilitou a obtenção de cinco 

pontos (quatro nas extremidades e um ao centro), fixados ao solo por pinos metálicos em aço 

carbono, espaçados entre si em 1,23 metros (Figura 15). Ao adotar este espaçamento, evita-se 

que hajam interferências entre as antenas dos receptores, mas os mantém suficientemente 

próximos para garantir condições semelhantes de recebimento de sinal de telefonia e de 

satélites durante o rastreio (NMEA, 2012). 

 Além das características construtivas, a estrutura foi equipada com cinco suportes de 

fixação reguláveis para receptores, dois suportes de fixação para carregadores portáteis de 

bateria, quatro cabos USB e dois carregadores portáteis de bateria, marca Pineng, modelo PN-

951, com capacidade de 10000 mAh. 

 

Figura 15 – Suporte de campo. 

 

 
 

Fonte: Autor. 
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3.5. MÉTODOS 

 

A qualidade do posicionamento dos receptores GNSS em levantamentos planimétricos 

estáticos é expressa habitualmente por índices de acurácia. O princípio básico para a obtenção 

destes índices, é a determinação da distância entre o posicionamento obtido por um receptor e 

sua suposta posição verdadeira (MOLIN et al., 2015). Para determinar essas posições, é 

necessária a execução de uma série de procedimentos normatizados, que foram organizados 

neste trabalho nas seguintes etapas: 1 - Obtenção das testemunhas; 2 - Coleta de dados; 3 - 

Processamento de dados. Sendo os procedimentos experimentais detalhados em fluxograma 

na Figura 16. 

 

Figura 16 – Fluxograma de processos experimentais. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

3.5.1. Obtenção das testemunhas 

 

3.5.1.1. Seleção das áreas de estudo 

 

Previamente às avaliações, foi realizado o reconhecimento do local, levando em 

consideração a melhor possibilidade de locação dos suportes de campo, de modo que fossem 
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atendidas as condições ambientais desejadas para compor os tratamentos (com e sem presença 

de dossel). 

O local de estudo é caracterizado por práticas de cultivo agrícola, florestal e produção 

animal. Logo, após identificar regiões com vegetações potenciais, também foram levados em 

consideração os fatores relevo e intensidade de sinal de celular. A observância de semelhança 

destes fatores entre as duas áreas experimentais, garante a comparabilidade e o aumento da 

eficiência dos testes estatísticos na avaliação dos tratamentos, ao garantir que fatores externos 

(comuns entre as áreas) tenham características homogêneas, tendo em vista que o pleno 

funcionamento do sistema A-GNSS em teste depende da presença de sinal 2G, 3G ou 4G, e 

que grandes variações de altitude no relevo podem ocasionar diferentes magnitudes de 

obstrução aos satélites. 

 Portanto, foram escolhidas áreas distantes o suficiente para que não houvessem 

interferências entre as coberturas vegetais, e de modo que fossem garantidas mesmas 

condições de relevo, afastadas em torno de 1 km, com altitudes de 110 (Pastagem) e 113 

(Pinus) metros acima do nível do mar, e boa intensidade de sinal de internet móvel, verificada 

in situ e pelos valores de referência disponibilizados pela Anatel para o local (Figura 17). 

 

Figura 17 – Intensidade de sinal de celular nas áreas experimentais. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Anatel, 2018. 

C1 - Pinus (Nível 1 do fator cobertura vegetal). 

C2 - Pastagem (Nível 2 do fator cobertura vegetal). 
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Com a definição dos ambientes experimentais, o fator cobertura vegetal foi composto, 

em seus dois níveis, por uma área de Pastagem cultivada com azevém-anual (Lolium 

multiflorum Lam.), tomada como ambiente sem obstrução vegetal aos satélites, e por uma área 

a mais de 30 anos povoada com Pinus elliottii Engelm, já em processo natural de regeneração 

da vegetação, apresentando floresta secundária com grande diversidade biológica de espécies 

arbustivas e indivíduos de porte arbóreo, com cobertura vegetal variando de aberta a fechada. 

Na Figura 18 são apresentadas as vistas inferiores (a) e laterais (b) para o céu, nos locais de 

avaliação. 

 

Figura 18 – Características das obstruções vegetais nas áreas experimentais. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

3.5.1.2. Implantação, materialização e georreferenciamento dos vértices 

 

Esta etapa consistiu em implantar os suportes de campo em cada área experimental, 

objetivando inicialmente obter a posição planimétrica de referência de seus cinco pontos, por 

meio da determinação de suas coordenadas planas Norte e Leste. 

Os pontos foram materializados pela fixação dos cinco pinos metálicos do suporte em 

solo firme, de modo a garantir estabilidade ao longo de todo o período de coletas. Na 

execução desta tarefa, os pinos metálicos foram nivelados e aprumados, obedecendo as 
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distâncias e angulações descritas no item 3.4.3., permitindo que todos os receptores GNSS 

fossem avaliados com as antenas na mesma elevação.  

Foi utilizada como base para os levantamentos a Norma Técnica para 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais – NTGIR (INCRA, 2013), sendo esta uma das 

principais e mais atualizadas em vigência no Brasil. De acordo com a NTGIR, o método de 

posicionamento deve ser aplicado em função do padrão de precisão exigido. Logo, tendo 

como finalidade obter vértices de referência (testemunha), em primeiro lugar exige-se que 

entre os métodos indicados, o levantamento deve ser realizado a partir de vértices que compõe 

o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). 

Nesse enquadramento, os métodos foram definidos em função da infraestrutura 

disponível e das limitações físicas oferecidas pelas vegetações. Empregando para a área de 

Pastagem o posicionamento por GNSS no método RTK convencional, e para a área de Pinus 

o posicionamento por topografia clássica no método de irradiação. 

 

3.5.1.2.1. Georreferenciamento por RTK convencional 

 

Os levantamentos por posicionamento GNSS foram realizados na área com Pastagem 

no dia 24 de outubro de 2018. Para isso, foram utilizados um par de receptores Topcon Hiper 

Lite+ e coletora de dados Topcon FC-200, descritos no item 3.4.1.1., com precisão horizontal 

indicada pelo fabricante de 20 mm + 1,5 ppm no método RTK convencional. 

Neste método, um receptor é instalado sobre um ponto de coordenadas conhecidas 

(base), enquanto outro receptor (rover) percorre os pontos de interesse e recebe suas posições 

precisas em tempo real. Nesse sentido, utilizou-se como base para o levantamento o marco 

denominado M023, pertencente a Rede de Referência Cadastral da Universidade Federal de 

Santa Maria. 

Para a instalação da base, inicialmente foi realizada a montagem do equipamento, 

posicionando sobre o marco um tripé com base nivelante para receptor, que foi centrada e 

nivelada sobre o ponto através de prumo ótico e nível esférico. Com a estrutura devidamente 

posicionada, fez-se a montagem do receptor, encaixando-o na base nivelante, permitindo 

então seu acionamento (Figura 19). A instalação do receptor móvel foi realizada apenas 

acoplando este a um bastão telescópico extensível, provido de bolha de nível, dispensando o 

auxílio de tripé. 
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Figura 19 – Instalação do receptor base sobre o marco de apoio M023. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 Previamente as coletas, foi necessário fazer a pré-configuração dos receptores base e 

móvel com os parâmetros do levantamento, esta etapa é realizada com a coletora de dados 

através de conexão bluetooth com os receptores. O primeiro passo para a configuração da 

coletora foi selecionar o modo de coleta (RTK) e habilitar a gravação de dados para o 

posicionamento pós-processado. Após, foram realizadas configurações para os dados 

gravados no receptor base, inserindo a taxa de aquisição (a cada 1 segundo), a máscara de 

elevação (15 graus) e a altura da antena em relação ao marco, mensurada com o auxílio de 

trena. A próxima etapa foi definir as configurações de pós-processamento para os dados 

gravados no receptor móvel (rover), mantendo os mesmos valores dos atributos do receptor 

base, atualizando apenas a informação de altura da antena. Em adição, foram configurados 

alguns parâmetros de medição, onde foi escolhido o tipo de solução (somente fixa) e 

estipulado um número de épocas de rastreio igual a 3, ou seja, com taxa de aquisição de 1 

segundo e realizando 3 épocas de rastreio, o receptor móvel permanecerá por 3 segundos 

sobre cada ponto de interesse para obter a posição. Contudo, ao selecionar a solução “somente 

fixa”, o receptor só obedece a esse intervalo se atingir uma precisão pré-estabelecida, caso 

contrário o rastreamento prossegue até que sejam obtidos valores menores ou iguais aos 

estipulados. Para o levantamento, foi mantida a configuração padrão do receptor, com limites 

de precisão de 15 mm horizontal e 30 mm vertical. 
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Feitas as configurações iniciais, o próximo passo foi dar início ao procedimento de 

localização, onde foi configurado o nome do ponto onde o receptor base foi instalado, 

inserindo suas coordenadas já conhecidas, e a partir desse instante o rádio do receptor base 

iniciou o envio das informações para o receptor móvel, e a base então começa a gravar os 

dados brutos em sua memória interna para o posterior pós-processamento. 

Após iniciar a base, a coletora de dados foi conectada ao receptor móvel, e foi 

realizado o deslocamento até a área de Pastagem para a coleta dos pontos de interesse. Antes 

de iniciar os levantamentos foi dado o comando para que o receptor móvel inicializasse o 

registro dos dados brutos no receptor. Em seguida, com o bastão nivelado sobre cada ponto do 

suporte de campo (Figura 20), fez-se os rastreios e registro das coordenadas obtidas. 

 

Figura 20 – Levantamento dos vértices de referência com receptor móvel. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

3.5.1.2.2. Georreferenciamento por topografia clássica 

 

Na área de Pinus foi empregado levantamento por topografia clássica, em 

complemento ao posicionamento por GNSS, em virtude de obstruções físicas características 

da área de estudo limitarem a potência de transmissão das ondas de rádio no método RTK 

convencional, reduzindo a precisão do posicionamento. Neste sentindo, a determinação dos 
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pontos de interesse foi realizada pelo método de irradiação, que se baseia na observação de 

ângulos e distâncias a partir de dois pontos de controle de coordenadas conhecidas. 

Os levantamentos foram realizados no dia 26 de novembro de 2018. O equipamento 

utilizado para as irradiações foi uma estação total eletrônica Topcon CTS 3007, com precisão 

angular indicada pelo fabricante de 7” e linear de 3 mm + 2 ppm utilizando prisma. 

Para dar início as atividades, previamente foram materializados dois pontos fora da 

área com dossel, de modo a definir a linha de referência que serve como base para o 

levantamento por irradiação. Onde um serve como ponto de partida (estação) e outro como 

ponto de referência (ré) para orientar a estação total. Neste sentido, foi necessário tomar 

conhecimento das coordenadas destes dois pontos de controle, através de posicionamento 

RTK convencional, utilizando como base para o levantamento outro marco pertencente a 

Rede de Referência Cadastral da Universidade Federal de Santa Maria, denominado M033 

(Figura 21), replicando os procedimentos descritos em 3.5.1.2.1. 

 

Figura 21 – Levantamento dos pontos de controle por GNSS. 

 

 
 
Fonte: Autor 

(a) Instalação do receptor base sobre o marco M033. 

(b) Levantamento dos pontos de controle fora da área com dossel. 

 

 Na Tabela 8 são apresentadas as coordenadas planimétricas obtidas no levantamento 

RTK convencional para os dois pontos de controle observados, que foram lidas diretamente 

na coletora de dados após o procedimento de coleta. 
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Tabela 8 – Coordenadas planimétricas dos pontos de controle. 

 

Identificação Descrição Solução Coordenadas (m) 

PC1 Ponto de controle 1 Fixa 
Norte 6709398,607 

Leste 236148,832 

PC2 Ponto de controle 2 Fixa 
Norte 6709425,464 

Leste 236148,190 

 
Fonte: Autor. 

 

 Definidas as coordenadas, estas foram importadas manualmente para a estação total 

através de seu teclado alfanumérico. Deste modo, uma vez orientada, a estação total pode 

trabalhar com o levantamento sem perder a orientação, calculando automaticamente as 

medições dos ângulos horizontais e das distâncias lineares dos vértices, e armazenando os 

dados em um sistema local de coordenadas que fica amarrado aos pontos de referência inicial, 

sendo fundamental realizar o pós-processamento para corrigir as coordenadas da base RTK, e 

consequentemente, dos demais pontos que foram obtidos no levantamento. 

Dando continuidade aos procedimentos, ao ajustar a altura do instrumento e a altura do 

prisma, foi iniciada a varredura dos vértices com a estação total devidamente aprumada e 

instalada sobre o ponto com coordenadas de partida conhecidas (PC1), irradiando com o 

auxílio de prisma primeiramente o ponto de referência (PC2), partindo posteriormente para o 

levantamento dos cinco pontos do suporte de campo no interior da área cultivada com Pinus 

(Figura 22), obtendo assim suas coordenadas. Durante as coletas foi necessário realizar dois 

transportes de estação, em virtude da indisponibilidade de visada direta ao suporte de campo. 

Ao final dos trabalhos, os dados brutos armazenados na memória interna dos 

receptores e da estação total foram descarregados para um computador para posterior pós-

processamento. 
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Figura 22 – Levantamento dos vértices de referência com estação total e prisma. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

3.5.1.3. Pós-processamento dos vértices de referência (testemunhas) 

 

Para o pós-processamento foram obtidos os dados da estação SMAR ocupados na 

mesma data das coletas (24/10 e 26/11/2018). Estes foram concebidos acessando a página 

oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Na página são 

disponibilizados dois arquivos: relatório da estação e dados de observação. Necessitando 

realizar o download dos dois para o computador. Estes arquivos permitem comparar as 

posições coletadas entre a estação de monitoramento contínuo (SMAR) e as ocupações do 

receptor base sobre os marcos M023 e M033 nas duas datas de coleta. Ao corrigir as 

coordenadas das bases M023 e M033, consequentemente é feita a correção de todos os 

vértices obtidos em relação a elas. Desta forma, todos os dados foram importados para o 

software Topcon Tools, definindo como ponto de controle para o ajustamento a estação 

SMAR, e iniciado o pós-processamento. 

Após pós-processar os dados, foram concebidas as coordenadas Norte e Leste de cada 

ponto testemunha conforme Tabela 9 e Tabela 10. Os dados estão representados no plano de 

projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) utilizando datum WGS84. 
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Tabela 9 – Visão geral do pós-processamento – Pastagem. 

 

Identificação Descrição¹ Solução Coordenadas (m) 
Desvio padrão (m) 

N² E³ 

V1 Vértice 1 Fixa 
N 6708238,671 

0,008 0,009 
E 236994,904 

V2 Vértice 2 Fixa 
N 6708240,314 

0,007 0,005 
E 236995,553 

V3 Vértice 3 Fixa 
N 6708238,022 

0,008 0,006 
E 236996,504 

V4 Vértice 4 Fixa 
N 6708239,671 

0,007 0,005 
E 236997,167 

V5 Vértice 5 Fixa 
N 6708239,185 

0,007 0,006 
E 236996,023 

 
Fonte: Autor. 

¹Vértices de referência do suporte de campo. ²Norte. 3Leste. 

 

Tabela 10 – Visão geral do pós-processamento – Pinus. 

 

Identificação Descrição¹ Solução Coordenadas (m) 
Desvio padrão (m) 

N² E³ 

V1 Vértice 1 Fixa 
N 6709338,086 

0,004 0,004 
E 236216,116 

V2 Vértice 2 Fixa 
N 6709336,905 

0,004 0,004 
E 236217,367 

V3 Vértice 3 Fixa 
N 6709336,834 

0,004 0,003 
E 236214,896 

V4 Vértice 4 Fixa 
N 6709335,622 

0,004 0,004 
E 236216,174 

V5 Vértice 5 Fixa 
N 6709336,856 

0,004 0,004 
E 236216,126 

 
Fonte: Autor. 

¹Vértices de referência do suporte de campo. 2Norte. 3Leste. 

 

3.5.2. Experimentos estáticos de aquisição de dados 

 

Esta etapa consistiu em determinar coordenadas planimétricas a partir das associações 

entre os fatores cobertura vegetal e receptores GNSS. A metodologia escolhida para realizar 

os levantamentos foi o posicionamento absoluto. Neste tipo de levantamento a posição é 
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determinada em tempo real sobre o ponto de interesse, sendo a que melhor se adapta ao 

procedimento, pois requer apenas a utilização de um receptor operando no modo autônomo, 

não sendo necessária estrutura adicional (IBGE, 2008).  

O cronograma de coletas seguiu o arranjo apresentado na Tabela 11. Como o horário 

de verão 2018/19 passou a vigorar às 00:00 h do dia 04 de novembro de 2018, a partir desta 

data o período de coletas também foi adiantado em 1 hora, visto que, a órbita dos satélites não 

é afetada pelo horário de verão. Deste modo, as coletas foram realizadas mantendo o padrão 

de 3 horas a menos em relação ao fuso horário de referência mundial Universal Time 

Coordinated (UTC), compreendendo o período das 10h até 20h UTC. 

 

Tabela 11 – Cronograma de coletas. 

 

Área Repetição Data Fuso horário 
Coleta (horas) 

Início Fim 

Pastagem 

R1 02/11/2018 (UTC¹ -03:00) Brasília 07:00 17:00 

R2 04/11/2018 (UTC -03:00) Brasília 07:00 17:00 

R3 05/11/2018 (UTC -02:00) Brasília 08:00 18:00 

R4 08/11/2018 (UTC -02:00) Brasília 08:00 18:00 

Pinus 

R1 12/11/2018 (UTC -02:00) Brasília 08:00 18:00 

R2 15/11/2018 (UTC -02:00) Brasília 08:00 18:00 

R3 20/11/2018 (UTC -02:00) Brasília 08:00 18:00 

R4 22/11/2018 (UTC -02:00) Brasília 08:00 18:00 

 
Fonte: Autor. 

¹Universal Time Coordinated – Fuso horário de referência à todas as zonas horárias do mundo. 

 

Inicialmente foram realizadas as configurações básicas dos dispositivos, de modo a 

garantir a comparabilidade das observáveis, ou mesmo, facilitar suas conversões nas etapas 

conseguintes do trabalho. 

Para o registro dos dados, os smartphones foram equipados com o aplicativo NMEA 

Tools Pro (Android), que tem como finalidade coletar e armazenar os dados recebidos no chip 

GNSS ao longo do tempo, atuando de forma análoga a um data logger. A versão 

correspondente do aplicativo para a plataforma iOS é denominada Tracks Logger Pro. Para o 

pleno funcionamento deste, foi habilitado o acesso do aplicativo aos dados de internet móvel e 

ao uso da localização, permitindo assim que o sistema de assistência da rede de telefonia 

móvel (A-GNSS) auxilie na determinação do posicionamento. 



53 

 

 

As predefinições realizadas no receptor de navegação (R1) são apresentadas na Tabela 

12. 

 

Tabela 12 – Predefinições adotadas para o levantamento com receptor de navegação (R1). 

 

Predefinições 

Formato de hora 24 horas 

Formato de posição UTM 

Datum do mapa WGS84 

Unidade Metros 

Norte de referência Verdadeiro 

Sistema de satélite GPS + Glonass 

Sistema de correção WAAS 

 
Fonte: Autor. 

 

Em adição foram realizadas algumas configurações comuns aos smartphones e ao 

receptor de navegação, tais como taxa de aquisição de 1 dado por segundo e armazenamento 

interno em massa. 

Após finalizar a pré-configuração, foi dado início ao processo de montagem dos 

equipamentos sobre o suporte de campo, onde inicialmente os receptores foram posicionados, 

um a um, sobre os vértices de referência, fixando-os ao suporte na posição horizontal, de 

modo que a antena interna do receptor fosse alinhada com o centro do vértice. Após fixados, 

foi feita a conexão à fonte de energia elétrica auxiliar via cabo USB (Figura 23). 

 

Figura 23 – Fixação do receptor sobre o vértice de referência. 

 

 
 
Fonte: Autor. 



54 

 

 

Ao finalizar a montagem eram percorridos os dispositivos realizando um checklist 

para verificar se estavam habilitados os serviços de localização, internet móvel e o status de 

carregamento da bateria nos smartphones, bem como, o nível de carga das pilhas AA no 

receptor de navegação. 

Estabelecida esta rotina, foram realizadas as coletas acionando a função “logger” nos 

aplicativos móveis, e “trajeto” no receptor de navegação. Os levantamentos foram realizados 

com os receptores operando em modo estático, com tempo de coleta de 10 horas consecutivas. 

Ao final do período de coleta, os dados do levantamento foram salvos manualmente na 

memória interna dos receptores, sendo nos smartphones exportados via e-mail no formato de 

sentenças NMEA3, e no receptor de navegação via cabo USB com extensão GPX. 

As coletas iniciaram pela área de Pastagem (Figura 24), seguindo o cronograma já 

descrito na Tabela 11, e após finalizadas as quatro repetições, fez-se o deslocamento para a 

área de Pinus (Figura 25), repetindo fielmente os procedimentos. 

 

Figura 24 – Processo de aquisição de dados na área de Pastagem. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

                                            

3 Protocolo de comunicação normatizado pela National Marine Electronics Association (NMEA) que permite a interface 

entre dispositivos GNSS e o computador através da transmissão de especificações de dados, como: latitude, longitude, 

número de satélites visíveis, horário de fixação da posição, etc. (SHI et al., 2017). 
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Figura 25 – Processo de aquisição de dados na área de Pinus. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

3.5.3. Processamento dos dados 

 

Nesta etapa, os dados brutos foram tratados de modo a obter coordenadas finais no 

sistema métrico, na projeção Universal Transverso de Mercator (UTM). 

Primeiramente foram convertidos os arquivos com extensão GPX, provenientes do 

receptor de navegação (R1), para arquivos com extensão .txt, utilizando o software GPS 

TrakeMaker, resultando em um arquivo com informações de horário de aquisição e 

coordenadas geográficas em graus decimais. Os arquivos NMEA, resultantes das coletas com 

smartphones, já são exportados com extensão .txt, contudo, as coordenadas geográficas são 

expressas em graus minutos. Logo, fez-se a conversão em massa das coordenadas brutas, 

passando-as do tipo geográfico para UTM (metro), utilizando para este fim o software 

ProGriD, disponível para download na página oficial do IBGE. As novas coordenadas 

contidas no arquivo .txt gerado pela conversão, foram tabuladas em planilhas no software 

Microsoft Office Excel, e submetidas posteriormente às formulações propostas para as 

avaliações. 
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3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis resposta foram inicialmente submetidas a testes de normalidade dos erros 

e procedimentos de transformação de dados. O efeito dos tratamentos foi verificado pelo teste 

não paramétrico de Kruskal-Wallis. Seu uso permite testar a hipótese nula de que todos os 

tratamentos são iguais, contra a hipótese alternativa, de que ao menos dois dos tratamentos 

propostos no estudo diferem entre si. 

Sempre que o teste de Kruskal-Wallis detectou diferenças significativas entre pelo 

menos dois dos tratamentos, em nível de 5% de significância, foi realizado o procedimento 

complementar de Comparações Múltiplas de Kruskal-Wallis, que permite identificar quais 

pares de tratamentos diferem entre si. 

Para estudar a associação entre variáveis e verificar seu grau de dependência, foram 

realizados testes de correlação através do coeficiente de Spearman4. 

O processo de análise estatística dos dados foi realizado com o auxílio do software 

Action Stat (versão 3.5.152.34). 

 

  

                                            

4 Teste de independência utilizado no campo não-paramétrico para verificar o grau de dependência entre duas variáveis 

aleatórias X e Y (FILHO et al., 2012). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao final do processamento dos dados coletados, foram obtidas amostras com cerca de 

36.000 registros para cada repetição dos 10 tratamentos em estudo. De modo a estabelecer um 

padrão ordinal de comparação entre estes, cada repetição foi compilada em intervalos de 10 

minutos através de sua média, totalizando 60 amostras compostas, e desta forma foram 

submetidas aos modelos matemáticos para obter os padrões de acurácia utilizados como 

variáveis resposta desta análise. 

A Tabela 13 apresenta de forma resumida os resultados dos procedimentos estatísticos 

aplicados as variáveis RMSE68% e RMSE95%. Ao testar a pressuposição de normalidade dos 

resíduos pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling, os resíduos não 

apresentaram distribuição normal, e não foram encontradas transformações adequadas para 

satisfazer esta pressuposição. Logo, o efeito dos tratamentos foi verificado pelo teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis, onde foram detectadas diferenças com significância de 5% 

entre os tratamentos, para as variáveis analisadas.  

 

Tabela 13 – P-valores da análise estatística para os índices de acurácia RMSE68% e RMSE95%. 

 

                      Procedimento 
P-valor 

RMSE68% RMSE95% 

Teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) 0,00 0,00 

Transformação Box-Cox (Anderson-Darling) 2,62 10-16 2,62 10-16 

Teste não-paramétrico (Kruskal-Wallis) 2,62 10-104  2,62 10-104  

 
Fonte: Autor. 

 

Os resultados das comparações entre os tratamentos podem ser observados na Tabela 

14, e mostram que houve diferença significativa entre todas as combinações dos fatores 

receptor e cobertura vegetal, quanto ao seu desempenho no posicionamento planimétrico, 

expresso através dos índices de acurácia RMSE68% e RMSE95%. 
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Tabela 14 – Índice de acurácia a 68% (RMSE68%) e 95% (RMSE95%) de confiança e 

coeficientes de variação (CV) de cinco receptores em dois tipos de cobertura vegetal. 

 

Tratamentos RMSE68% (m) RMSE95% (m) CV (%) 

C2R3 13,6 a  23,5 a 18,3 

C2R5 8,8 b  15,2 b 6,7 

C2R4 7,8 c  13,5 c 19,4 

C2R1 5,7 d  9,8 d 10,3 

C2R2 5,5 e  9,5 e 44,4 

C1R4 4,3 f  7,3 f 31,0 

C1R3 3,7 g  6,4 g 25,9 

C1R5 2,5 h  4,3 h 27,9 

C1R2 2,3 i  3,9 i 48,2 

C1R1 1,7 j  2,9 j 15,5 

 
Fonte: Autor. 

Nota: *Médias seguidas por letras diferentes diferem estatisticamente entre si pelo teste de comparações 

múltiplas de Kruskal-Wallis a nível de 5% de significância. Cobertura vegetal: C1 (Pastagem) e C2 (Pinus); 

Receptores: R1 (Receptor 1), R2 (Receptor 2), R3 (Receptor 3), R4 (Receptor 4) e R5 (Receptor 5). 

 

Os menores erros de posicionamento horizontal foram obtidos na área experimental 

com cobertura vegetal de Pastagem (C1), independente do receptor utilizado na coleta, 

agrupando os tratamentos compostos por cobertura vegetal de Pinus (C2) nas cinco posições 

superiores do ranking do teste de comparações múltiplas (Tabela 14), respondendo pelos 

maiores erros posicionais, confirmando a influência de diferentes coberturas vegetais no 

desempenho dos receptores, sendo a presença de dossel tomada como a principal fonte para os 

erros, ao atuar como barreira física à propagação de sinais de satélite, concordando com Grala 

& Brach (2009) e Ordóñez et al. (2012). 

Na Figura 26 é possível visualizar a influência do dossel florestal na redução do 

número de satélites visíveis obtidos por três dos receptores avaliados5 (R3, R4 e R5). A 

presença de troncos, galhos e folhas impossibilita a condição ideal de operação, concordando 

com as proposições de Pissardini & Fonseca Jr. (2018), ao afirmarem que o número de 

satélites visíveis depende diretamente do ambiente presente entre o centro de fase da antena 

do receptor e o centro de fase da antena dos satélites, pois este pode impedir a propagação 

total ou parcial do sinal GNSS emitido ao receptor. 

 

                                            

5 As comparações não incluem os receptores R1 e R2 devido a limitações de acesso a informações brutas de localização entre 

os modelos utilizados. 
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Figura 26 – Redução do número de satélites visíveis em cobertura vegetal de Pinus. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

Nota: Redução = Nsatélites Pastagem – Nsatélites Pinus. 
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 Nota-se uma maior limitação para o receptor R3 em operação sob dossel, sendo 

afetado com 20% de redução do número de satélites durante o período médio de coleta. 

Seguido pelos receptores R4 e R5, com 10% e 11% de redução, respectivamente. 

Bastos & Hasegawa (2013), ao estudarem a probabilidade de interrupção do sinal 

GNSS em diferentes condições florestais acrescentam, ainda, que o ambiente sob copas de 

árvores exerce influência negativa sobre outros fatores associados aos bloqueios de sinal, 

dentre estes, está a perda na qualidade da distribuição geométrica dos satélites visados pela 

antena do receptor. Fato comprovado ao analisar os dados de diluição da precisão horizontal 

(HDOP), obtidos nos levantamentos com os receptores R3, R4 e R5. 

A Tabela 15 apresenta os valores médios, mínimos e máximos de HDOP, nas duas 

condições de cobertura vegetal (C1 e C2), bem como a sua variação (ΔHDOP), onde foi 

evidenciado o aumento do valor de diluição da precisão horizontal nas situações de presença 

de dossel. Representando um acréscimo de 25% para o receptor R3, 3% para o receptor R4 e 

18% para o receptor R5. 

 

Tabela 15 – Diluição da precisão horizontal em função das coberturas vegetais Pastagem (C1) 

e Pinus (C2). 

 

Receptor 
HDOP - C1  HDOP - C2 

ΔHDOP 
Média Mín. Máx.  Média Mín. Máx. 

R3 0,92 0,81 1,10  1,15 1,00 1,37 +0,23 

R4 0,68 0,60 0,81  0,71 0,63 0,81 +0,02 

R5 0,67 0,60 0,80  0,79 0,68 1,34 +0,12 

 
Fonte: Autor. 

Nota: HDOP – diluição horizontal da precisão; ΔHDOP – variação de HDOP entre as coberturas vegetais. 

 

O percentual de aumento do erro horizontal (RMSE) em cada receptor sob dossel de 

Pinus, também foi um fator agravante observado entre as duas coberturas vegetais, 

ocasionando erros posicionais cerca de três vezes maiores aos valores obtidos na área de 

Pastagem para os receptores R1, R3 e R5, e cerca de duas vezes maiores para os receptores 

R2 e R4, conforme apresentado na Tabela 16. Este resultado corrobora com Tomaštík et al. 

(2016), ao obterem incrementos de erro posicional de duas a cinco vezes maiores em área de 

floresta de coníferas para cinco smartphones, quando comparado com levantamentos em área 

de céu aberto. 
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Tabela 16 – Aumento do erro RMSE95% em cobertura vegetal de Pinus. 

 

Receptores 
RMSE95% 

Pastagem (m) Pinus (m) Δ RMSE¹ (m) % 

R1 2,94 9,87 6,93 335,22 

R2 3,96 9,53 5,57 240,80 

R3 6,46 23,56 17,10 364,79 

R4 7,36 13,53 6,17 183,79 

R5 4,30 15,24 10,95 354,74 

 
Fonte: Autor. 

Nota: ¹Δ RMSE: variação do erro horizontal de posicionamento. 

 

 Logo, para verificar o grau de dependência estatística da variável de erro horizontal 

(RMSE), com cada uma das variáveis complementares: diluição da precisão horizontal 

(HDOP) e número de satélites visíveis (Nsatélites), foi aplicado o teste de correlação de 

Spearman aos pares de variáveis HDOP-RMSE e Nsatélites-RMSE, conforme a Tabela 17. 

   

Tabela 17 – Coeficientes de correlação de Spearman (r) e seu P-valor (entre parênteses) entre 

os erros RMSE95% e as variáveis diluição da precisão horizontal (HDOP) e número de 

satélites visíveis (Nsatélites). 

 

Fatores Variáveis 

Cobertura Receptor HDOP-RMSE95% Nsatélites-RMSE95% 

C1 

R3  0,379 (0,003) * -0,379 (0,065) 

R4  0,023 (0,862) -0,074 (0,570) 

R5  0,040 (0,763)  0,258 (0,046) * 

C2 

R3  0,091 (0,489)  0,143 (0,276) 

R4 -0,250 (0,055)  0,290 (0,025) * 

R5  0,052 (0,693) -0,091 (0,488) 

 
Fonte: Autor. 

Nota: *Correlação significativa a 5% de probabilidade. 

 

Os coeficientes obtidos descrevem a baixa intensidade de relação entre as variáveis 

para os dois casos de comparação. Houve correlação significativa entre as variáveis HDOP e 

RMSE apenas para o tratamento C1R3, onde o sinal positivo do coeficiente de Spearman 

(0,379) indica que o erro horizontal tende a aumentar, à medida que o valor de diluição da 

precisão horizontal aumenta. Entre as variáveis Nsatélites e RMSE, houve correlação 
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significativa para os tratamentos C1R5 (0,258) e C2R4 (0,290), indicando que o erro 

horizontal tende a aumentar à medida que o número de satélites aumenta, descrevendo um 

comportamento atípico, visto que, um maior número de satélites visíveis no horizonte da 

antena receptora deveria favorecer a seleção automática de melhores geometrias dos satélites 

e, assim, contribuir com melhores exatidões posicionais (MOLIN et al., 2015). 

Deste modo, verifica-se que as variáveis complementares Nsatélites e HDOP, não 

ofereceram padrões convenientes para qualificar isoladamente o desempenho dos receptores, 

pois mesmo quando houveram correlações significativas, estas tiveram valores muito baixos. 

Esta proposição pode estar associada ao fato de que mesmo nas piores situações (HDOP = 

1,34) a diluição da precisão horizontal não ultrapassou os valores adequados (HDOP ≤ 5) 

descritos por Srilatha et al. (2009), e nem restringiu a condição mínima de quatro satélites 

exigida para estabelecer um posicionamento planimétrico (BARBALHO, 2018), onde o 

menor valor observado foi de seis satélites (Figura 26). Sendo reforçada por Shafri (2017), ao 

afirmar que valores de HDOP baixos não implicam necessariamente em valores de acurácia 

horizontal bons, pois a qualidade do posicionamento pode ser afetada pela associação de 

múltiplos fatores. 

Neste sentido, fatores peculiares ao hardware de cada receptor, foram aspectos 

importantes verificados neste estudo. O primeiro, e talvez o mais notório, foi a 

disponibilidade de apenas uma constelação de satélites ao receptor R3 (somente GPS), 

obtendo de modo geral, os piores índices de desempenho do trabalho, em comparação aos 

receptores multi-constelação (GPS + Glonass), ocupando a primeira posição no ranking do 

teste de Kruskal-Wallis, com o pior índice de acurácia horizontal em cobertura de Pinus, com 

valor RMSE95% de 23,56 m (Tabela 14). O mesmo comportamento foi observado por 

Ogundipe et al. (2014), ao avaliar o impacto de diferentes tipos de cobertura arbórea sobre 

cinco categorias de receptores GNSS, onde o smartphone HTC Wildfire, com suporte apenas 

a constelação GPS, obteve a pior média de acurácia horizontal (RMSE68% = 20 m), superado 

consistentemente por um tablet Samsung Galaxy Tab2 multi-constelação (RMSE68% = 3 m). 

Este fato também foi observado por Dabovi & Petovello (2014), ao atribuírem o 

melhor desempenho de um smartphone Samsung Galaxy S5, ao fato deste ser capaz de 

rastrear duas constelações (GPS + Glonass), em vez de apenas uma (GPS) como o Apple 

iPhone 4, onde os smartphones descreveram um comportamento semelhante no ambiente de 

céu aberto, e houve uma notória redução de desempenho do Apple iPhone 4 no ambiente com 

obstrução, corroborando com os resultados encontrados neste trabalho. 
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 Ambos autores (OGUNDIPE et al., 2014; DABOVI & PETOVELLO, 2014), 

relataram que o sinal GNSS recebido pelos smartphones foi muito ruidoso, causado por 

múltiplas reflexões do sinal ao atravessar a complexa estrutura do dossel vegetativo, afetando 

com maior magnitude os dispositivos que suportavam apenas uma constelação de satélites. 

Segundo Pissardini et al. (2017), nestes cenários o bloqueio dos sinais não é total, e 

estes ainda podem chegar de maneira fraca a antena do receptor, e permitir o posicionamento. 

No entanto, a utilização de sinais degradados gera posicionamentos de baixa qualidade, 

explicando o comportamento dos receptores R3, R4 e R5, que mesmo obtendo valores 

adequados de satélites visíveis e HDOP ao longo dos posicionamentos, mostraram poucas 

correlações significativas das variáveis com os índices de acurácia horizontal (Tabela 17). 

Em geral, também foram identificadas restrições entre os receptores que fazem uso de 

chips multi-constelação. Ao observar o ranking do teste de Kruskal-Wallis, verifica-se em 

particular o comportamento do receptor R5, que piorou cerca de 350% sua acurácia horizontal 

na transição de cobertura de Pastagem (RMSE95% = 4,30 m) para a cobertura de Pinus 

(RMSE95% = 15,24 m) (Tabela 14). Tomaštík et al. (2016) também obtiveram resultados 

semelhantes ao avaliar smartphones Sony M4 Aqua e LG G2, ambos com suporte a multi-

constelação, piorando sua acurácia horizontal em cerca de 315% e 440%, respectivamente. 

Esses autores atribuem esses efeitos não somente a qualidade dos chips GNSS, mas também a 

qualidade das antenas patch6 instaladas em cada receptor, ao afirmarem que estas apresentam 

dificuldades para lidar com sinais degradados. Pirazzi et al. (2017) confirmam, e acrescentam 

que esta seria a principal fonte de aumento do erro posicional em smartphones com chip 

GNSS habilitado para multi-constelações. 

Logo, pode-se inferir que o receptor R5 obteve valores de acurácia horizontal 

próximos aos melhores desempenhos (C1R1 e C1R2), em condições de ambiente sem 

obstrução aos satélites, contudo, os resultados mostram que sua capacidade de suporte a 

multi-constelações não está combinada com hardware ao nível de sensibilidade dos receptores 

R1 e R2, estando este propenso a maiores perdas de exatidão na presença de vegetação 

florestal. 

O cenário observado para o receptor R4 apresentou características diferentes, 

evidenciando o pior desempenho entre os receptores no ambiente de Pastagem (RMSE95% = 

7,36 m), mas sofrendo o menor percentual de influência da vegetação de Pinus na 

                                            

6 Antena patch é um tipo de antena de rádio de perfil baixo que pode ser montada sobre superfícies planas, 

usualmente instaladas em smartphones e receptores GNSS de navegação (OLIVEIRA et al., 2014). 
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comparação, com cerca de 184% de pioria nos índices de acurácia horizontal (RMSE95% = 

13,53 m) (Tabela 14). Ainda que mais consistente quanto a presença de dossel, manteve-se 

distante dos melhores desempenhos posicionais nas duas condições de cobertura vegetal, 

diferentemente do observado para o receptor R5.  

Portanto, pode-se levar em consideração as proposições de Specht et al. (2018), ao 

avaliarem a qualidade do posicionamento de seis gerações de smartphones do modelo 

Samsung Galaxy. Seus resultados indicaram que aumentar o número de sistemas GNSS para 

o rastreamento também implica na qualidade do processador instalado, visto que, a 

combinação de multi-constelações demanda processamento adicional para combinar 

matematicamente diferentes formatos de informações orbitais, provenientes das constelações 

GPS e Glonass. Com isso possibilita que o baixo desempenho do receptor R4 esteja associado 

à sua menor capacidade de processamento frente aos demais smartphones, com velocidade de 

1,2 GHz (Tabela 6). 

Em outros casos, a combinação otimizada entre componentes de hardware em um 

smartphone, pode permitir a obtenção de resultados com um nível superior, como foi 

verificado para o receptor R2, ao alternar os melhores resultados obtidos no trabalho com o 

receptor R1, sendo R1 um dispositivo GNSS dedicado a atividades de navegação, bastante 

utilizado como ferramenta de auxílio em práticas de agricultura e silvicultura de precisão. 

Ao observar o ranking do teste de Kruskal-Wallis em cada cobertura vegetal (Tabela 

14), destaca-se com o melhor desempenho no ambiente de Pastagem o receptor R1, obtendo 

índice de acurácia horizontal dentro do limite de 2,9 m em 95% do tempo de coleta, seguido 

pelo receptor R2 com 3,9 m. Em ambiente com presença de dossel de Pinus, sobressai o 

desempenho do smartphone R2, com índice de acurácia horizontal dentro do limite de 9,5 m 

em 95% do tempo de coleta, contra 9,8 m para o receptor de navegação R1. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Tomaštík et al. (2016), ao comparar o desempenho de 

smartphones a um receptor GPS de mapeamento Trimble Nomad 900 GLE, bastante 

difundido para o posicionamento em operações florestais, onde em área de céu aberto obteve 

índice de acurácia horizontal de 1,63 m (RMSE68%), superando o melhor smartphone (1,90 

m), e em condições de área florestal obteve RMSE68% = 10,11 m, sendo superado por um 

smartphone LG G2, que apresentou RMSE68% = 6,74 m. 

Mesmo com o melhor desempenho de R1 e R2 frente aos demais smartphones, 

também foram identificadas particularidades e fragilidades de comportamento entre estes 

receptores ao longo das coletas. O primeiro ponto verificado, foi a substancial redução 
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percentual de exatidão do dispositivo R1 na presença de dossel florestal, piorando em cerca de 

335% sua acurácia horizontal (Tabela 16). Mostrando que apesar de robusto e projetado para 

atividades dedicadas à navegação e localização, também demonstra pouca sensibilidade para 

lidar com a deterioração de sinais em ambiente florestal, se aproximando das reduções 

percentuais de desempenho atingidas pelos receptores R3 e R5. 

Para o smartphone R2, a redução percentual de exatidão foi menor na presença de 

dossel florestal, com piora de aproximadamente 240% (Tabela 16). No entanto, nota-se que 

apesar do melhor desempenho, este dispositivo de medição apresenta menor qualidade quanto 

à repetibilidade da exatidão ao longo do período de coleta (10 horas), mostrando maior 

variabilidade amostral frente aos demais receptores, tanto em cobertura de Pastagem (Figura 

27), quanto em cobertura de Pinus (Figura 28), exibindo os piores picos de acurácia horizontal 

na primeira hora da manhã (07:00 h) e na primeira hora da tarde (13:00 h). Este 

comportamento também pode ser observado nos valores dos coeficientes de variação (CV), 

que permitem quantificar a precisão dos resultados experimentais (Tabela 14). Fica explícita a 

menor estabilidade do smartphone R2, evidenciando elevados coeficientes de variação (CV) 

em ambas as coberturas vegetais (C1 = 48,2% e C2 = 44,4%), mesmo apresentando menores 

índices de acurácia horizontal (RMSE). 

De modo geral, a maior estabilidade nas medições foi obtida pelo receptor de 

navegação R1, apresentando coeficientes de variação (CV) de 15,5% (Pastagem) e 10,3% 

(Pinus), evidenciando uma maior qualidade e precisão experimental ao longo do período de 

coletas. 
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Figura 27 – Comportamento do índice de acurácia horizontal em 95% do tempo de coleta 

(RMSE95%) em cobertura de Pastagem ao longo do período de 10 horas de coleta. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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Figura 28 – Comportamento do índice de acurácia horizontal em 95% do tempo de coleta 

(RMSE95%) em cobertura de Pinus ao longo do período de 10 horas de coleta. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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ocasionando a sobreposição dos dados sobre um mesmo ponto em ambas as condições de 

cobertura vegetal, como pode ser observado nas Figuras 29 e 30. 

 

Figura 29 – Distribuição circular dos índices de acurácia horizontal em 68% (RMSE68%) e em 

95% (RMSE95%) do tempo de coleta, para cinco receptores em cobertura vegetal de Pastagem. 

 

 
 
Fonte: Autor. 
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Figura 30 – Distribuição circular dos índices de acurácia horizontal em 68% (RMSE68%) e em 

95% (RMSE95%) do tempo de coleta, para cinco receptores em cobertura vegetal de Pinus. 

 

 
 
Fonte: Autor. 

 

 Nota-se ao observar as figuras, uma maior variabilidade do conjunto de pontos 

coletados pelos receptores R1, R3, R4 e R5, encontrando-se visivelmente mais distribuídos e 
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em maior quantidade em torno do ponto de referência, enquanto que o receptor R2 exibe um 

baixo número pontos coletados, dando a falsa impressão de ocorrência de um menor tamanho 

amostral de dados. Esta mesma resposta foi identificada por Shafri (2017), ao avaliar um 

smartphone Apple iPhone 5S, utilizando o mesmo aplicativo instalado no receptor 2 (Tracks 

Logger Pro). Segundo esse autor, o sistema operacional iOS permite desenvolver aplicativos 

com um serviço de localização padrão, com alto consumo de bateria e maior nível de 

precisão, denominado “precise standard location service”, ou com um serviço de localização 

que preserva o consumo da bateria e oferece menor precisão, denominado “significant update 

feature”. Nesse serviço os aplicativos podem ser suspensos e ativados automaticamente caso 

ocorra uma mudança significativa de localização, sendo este último método utilizado para o 

desenvolvimento do aplicativo Tracks Logger Pro e para a grande maioria dos aplicativos 

disponíveis para download, justificando o comportamento atípico de R2, frente aos demais 

receptores. 

 Neste sentido, embora alguns limites dos receptores utilizados neste estudo já sejam 

evidentes até aqui, de um modo global, ainda é difícil generalizar o desempenho de 

smartphones, em termos de valores absolutos de exatidão, tendo em vista a grande 

variabilidade de modelos disponíveis no mercado, e suas distintas configurações de hardware 

e software. Entretanto, com os resultados obtidos, torna-se possível fazer o uso destes 

receptores em inúmeras atividades vinculadas a agricultura e a silvicultura de precisão. 

 Segundo Whelan & Taylor (2013), diferentes atividades agrícolas, requerem distintos 

níveis de exatidão, e sistemas mais baratos e menos acurados, como smartphones, são tão 

úteis quanto os demais, quando é exigido apenas nível métrico entre 3 e 10 metros de 

exatidão. Assim esses equipamentos são habilitados a executar inúmeras atividades, como: 

análises de solo e tecidos vegetais; aferição de produtividade; definição de faixas para 

aplicação de fertilizantes; controle de taxa variável; e elaboração de mapas de rendimento. 

Essa afirmativa baseia-se no fato de que para todos os receptores estudados os resultados 

obtiveram índices de acurácia horizontal entre 2,9 e 7,3 m durante 95% do tempo de coleta 

em cobertura vegetal de Pastagem. 

 Para atividades de silvicultura, exatidões de até 15 metros permitem a execução de 

inventários florestais, bem como, de outras atividades com demandas de menor exatidão, 

como: navegação sob dossel; medição de estandes florestais ou pilhas de toras; 

posicionamento de trabalhadores e maquinário florestal; e detecção preliminar de pontos de 



71 

 

 

interesse (TOMAŠTÍK JR. et al., 2016; FAUZI et al., 2016; TALBOT et al., 2017), 

enquadrando os valores obtidos para os receptores R1, R2 e R4 (entre 9,5 e 13,5 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

I. Todos os tratamentos compostos pela combinação dos distintos receptores GNSS com 

as coberturas vegetais, afetaram significativamente os índices de acurácia, onde a presença de 

cobertura florestal de Pinus, independente do receptor utilizado, proporcionou os piores 

índices de acurácia horizontal, confirmando a hipótese I. 

II. O smartphone R2 apresentou o melhor índice de acurácia no ambiente de cobertura 

florestal de Pinus, indicando uma possível melhoria de desempenho oferecida pela operadora 

de telefonia móvel, através do sistema GNSS assistido (A-GNSS), confirmando em partes a 

hipótese II. 

III. A presença de cobertura florestal de Pinus reduziu o número de satélites visíveis no 

horizonte, e ocasionou perda na qualidade da distribuição geométrica dos satélites no espaço. 

IV. Os índices de acurácia não foram significativamente afetados pelo número de satélites 

visíveis no horizonte e nem pela qualidade da distribuição geométrica dos satélites, rejeitando 

a hipótese III. 

V. O smartphone com rastreamento de sinais de apenas uma constelação de satélite, 

apresentou o menor número de satélites visíveis, a pior qualidade de distribuição geométrica 

dos satélites e os piores índices de acurácia horizontal, confirmando a hipótese IV. 

VI. O receptor de navegação R1 apresentou o melhor índice de acurácia horizontal no 

ambiente com cobertura de pastagem, e demonstrou maior estabilidade e precisão 

experimental dos dados ao longo das 10 horas de coleta nos dois ambientes de cobertura 

vegetal. 

VII. A acurácia horizontal dos smartphones é afetada pelas distintas configurações de 

hardware, software e pelo aplicativo utilizado para a coleta dos dados. 

VIII. Os smartphones apresentam alta variabilidade amostral ao longo de um período de 10 

horas de coleta.  
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